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Στη «φάκα» σπείρα που έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική
Άνω Λιόσια, Άγιος Δημήτριος και Καλλιθέα, τα ορμητήρια της σπείρας

σελ. 6

Δρομολογείται άμεσα η πληρωμή
των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας
για το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020
Αθ. Μπούρας : Κατετέθη στη Βουλή η τροπολογία για την
παράταση της σύμβασης με το Πολεμικό Ναυτικό.

Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος και Προϋπολογισμού
Δήμου Ελευσίνας

Έρχονται παρεμβάσεις
σε αθλητικές
υποδομές που
αγγίζουν τα 670
χιλ. ευρώ
σελ. 3

ΟΧΙ ΑΠΟ ΟΟΣΑ

Σε 13η σύνταξη και επίδομα νέων γεννήσεων

σελ.2

σελ. 5

– Χιλιάδες νέα κρούσματα την ημέρα

«Καλπάζει» παγκοσμίως
ο κορωνοϊός
σελ. 8

Ανοίγουν οι φάκελοι
για τις φωτιές σε Μάνη και
Κύθηρα το 2017 σελ.7
Παράταση έως τις 28
Αυγούστου για τις
φορολογικές δηλώσεις

– Παραμένουν 8 οι δόσεις

σελ. 3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.
Θρασυβούλου & Αγίου Σπυρίδωνος,
2155453833
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,
2105544246
ΜΑΝΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15,
2105551954
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζαλαβρά Ελένη
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒουλγαροκτόνου
Βασιλείου 20 & Παλαιολόγου Κωνσταντίνου
- Δαφνί, 2105320536

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Δρομολογείται άμεσα η πληρωμή
των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας για
το τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020
Aθ. Μπούρας: Κατετέθη στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση
της σύμβασης με το Πολεμικό Ναυτικό.

Δ

ρομολογείται
άμεσα
η
πληρωμή της
μισθοδοσίας
των
εργαζομένων
των
Ναυπηγείων
Ελευσίνας για το τρίμηνο
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου
2020, καθώς κατετέθη στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση της σύμβασης με
το Πολεμικό Ναυτικό.

Για μια ακόμη φορά, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Θανάσης Μπούρας, παραμένει στο πλευρό
των εργαζομένων.
Έτσι, ενώ ταυτόχρονα προχωρά η μεταβίβαση
στον νέο επενδυτή, ο κ. Μπούρας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους συναρμόδιους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, πιέζοντας για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων των Ναυπηγείων.

H σχετική νομοθετική ρύθμιση ολοκληρώνεται
τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 με την ψήφισή της
στην Ολομέλεια και θα αποτελεί νόμο του κράτους.
Ο κ. Μπούρας εκφράζει την ικανοποίησή του για
αυτή την θετική εξέλιξη και παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της υγιούς ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας που θα διασφαλίζει, ταυτόχρονα, όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ηλιοφάνεια και η
θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου

Έργα ασφαλτόστρωσης
από την
Περιφέρεια Αττικής στον
Κηφισό, στο ύψος της
Ιεράς Οδού

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χριστίν α, Χριστιάν α, Κριστιάν α, Χρίστα, Κρίστα,
Χρίστη, Κρίστη, Χριστιν άκι
Αθην αγόρας,Αγίας Χριστίν ης της Μεγαλομάρτυρος,
Αγίου Αθην αγόρου ομολογητού

Σε εξέλιξη βρίσκονται κατεπείγουσες εργασίες ασφαλτόστρωσης
στο ύψος της Ιεράς οδού στον
Κηφισό. Τα έργα υλοποιούνται σε
μήκος 700 μέτρων και συνολική
επιφάνεια 11.000 τ.μ.

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

SOS Οι περιοχές
υψηλού κινδύνου
πυρκαγιάς
για
σήμερα Παρασκευή
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
π ου εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπ ουργείου Προστασίας του
Πολίτη
(w w w .civilprotection.gr), για την Παρασκευή 24
Ιουλίου, π ροβλέπ εται π ολύ
υψηλός κίνδυνος π υρκαγιάς

(κατηγορία κινδύνου 4) για τις
εξής π εριοχές:

• Περιφέρεια Αττικής
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας)
• Περιφέρεια Πελοπ οννήσου
(Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Περιφερειακή Ενότητα
Αργολίδας)
• Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
(Περιφερειακή
Ενότητα
Λέσβου).

Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται από τις 10 το βράδυ
μέχρι τις 6 το πρωί θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 25 και 26 Ιουλίου
και αναμένεται να περατωθούν
την ερχόμενη Δευτέρα 27/7.

Η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την
προσοχή στους εποχούμενους
και υπενθυμίζει ότι για τη δική
τους ασφάλεια και των συμπολιτών τους είναι ανάγκη να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και
τις οδηγίες της Τροχαίας.
Να σημειωθεί ότι καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια από τα
συνεργεία του αναδόχου, υπό την
επιστασία των μηχανικών της
Περιφέρειας Αττικής,
προκειμένου οι εργασίες
να επισπευσθούν.
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Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
και Προϋπολογισμού Δήμου Ελευσίνας

Έρχονται παρεμβάσεις
σε αθλητικές υποδομές που
αγγίζουν τα 670 χιλ. ευρώ

Παράταση έως τις 28 Αυγούστου
για τις φορολογικές δηλώσεις

– Παραμένουν 8 οι δόσεις

Π

ραγματοποιήθηκε στις 15/7,
η αναμόρφωση του τεχνικού
προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας.
Στην τροποποίηση του τεχ ν ικού
π ρογράμματος, γίν εται π ράξη η
δέσμευση της Δημοτικής Αρχ ής για τις
αθλητικές υποδομές, μιας και θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στους αθλητικούς χ ώρους που η αξία τους φθάν ει
τα 670 χ ιλ. ευρώ.
Συγκεκριμέν α το επόμεν ο διάστημα
θα πραγματοποιηθεί η αν τικατάσταση
του χ λοοτάπητα στο γήπεδο του δημοτικού Σταδίου Ελευσίν ας και η επισκευή με την στατική εν ίσχ υση των
κερκίδων του, εργασίες στο δημοτικό
γυμν αστήριο Αν δρέας Δασκαλάκης
καθώς επίσης και αν τικατάσταση του
π αρκέ και τέλος η π ρομήθεια και
τοποθέτηση παρκέ στο γυμν αστήριο
Τάκης Βογιατζής.

Επίσης ενεγράφησαν έργα τα
οποία θα βοηθήσουν την καθημερινότητα των Δημοτών, όπως για
παράδειγμα η προμήθεια και η
τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων
λεωφορείων και η συντήρηση και η
επισκευή παιδικών χαρών.

Τέλος σχ ετικά με την τροποποίηση
του προϋπολογισμού η Δημοτική Αρχ ή
προχ ώρησε σε μια σειρά από υπηρεσίες και προμήθειες που θα αν αβαθμίσουν τον Δήμο μας, σε έν α πιθαν ό ν έο κύμα εξάπλωσης παν δημίας.

Συγκεκριμέν α ο Δήμος Ελευσίν ας
εξασφαλίζει για τους Δημότες υπηρεσίες
τηλεϊατρικής και τηλεπρόν οιας, αυτόν ομους σταθμούς μέτρησης θερμοκρασίας
σώματος, αυτόν ομο πλυστικό μηχ άν ημα για την απολύμαν ση και τον καθαρισμό δημόσιων και κοιν οχ ρήστων
χ ώρων και τέλος προμήθεια υλικών για
την προστασία από τον cov id-19,
αξίας 130 χ ιλ. ευρώ.

Παράταση υποβολής των φορολογι κών δηλώσεων έως τι ς 28
Αυγούστου ανακοί νωσε από το
βήμα της Βουλής ο υφυπουργός
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο υφυπουργός προσέθεσε, πως οι δόσεις αποπληρωμής
παραμένουν 8 και τόνι σε πως
στόχος της κυβέρνησης είναι να
συνεχίζει να βοηθά την ελληνική
οικογένεια.
Η παράταση κρίθηκε αναπόφευκτη, καθώς ενώ απομένουν μόλις 6
ημέρες για την εκπνοή της προθεσμίας (29 Ιουλίου), οι φορολογικές
δηλώσει ς που παραμένουν σε
εκκρεμότητα ξεπερνούν τα 1,6 εκατομμύρια.

Έχουν υποβληθεί περίπου 4,8
εκατομμύρια δηλώσεις επί συνόλου 6,4 εκατομμυρίων, όταν πέρυσι
ο
αντί στοι χος
αρι θμός
των
δηλώσεων (Ε1) που είχαν υποβληθεί την ίδια περίοδο ανέρχονταν
σε 5,4 εκατομμύρια.
Σημειώνεται ότι η φορολογική
διοίκηση έχει ήδη τροποποιήσει το
δοσολόγιο των πληρωμών φόρων
ει σοδήματος σε οκτώ μηνι αί ες
–από τρεις διμηνιαίες– μετά τη
δημοσίευση των σχετικών διατάξεων στο ΦΕΚ (από τις 17 Ιουλίου)
και η προθεσμία πληρωμής της
πρώτης δόσης εκπνέει στις 31 Ιουλίου τόσο για τα φυσικά όσο και για
τα νομικά πρόσωπα.

Σε συν δυασμό με την πρώτη τροποποίηση του τεχ ν ικού προγράμματος
και του προϋπολογισμού, όπου εξειδικεύτηκε σε έργα η επιχ ορήγηση των 20

εκ. ευρώ του Υ πουργείου Εσωτερικών
που η Δημοτική μας Αρχ ή διεκδίκησε
και εξασφάλισε, πραγματοποιείται το
πρώτο μεγάλο βήμα για την αν αβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη και
την αν τιμετώπιση χ ρόν ιων προβλημάτων της καθημεριν ότητας.

Πιστώνεται σήμερα η αποζημίωση ειδικού
σκοπού σε 11.125 δικαιούχους

Πιστώνεται αύριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 11.125 δικαιούχους. Συνολικά θα μοιραστούν επιδόματα συνολικού ύψους
5,4 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης
σε επιχειρήσεις, που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη φετινή
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

4-θριάσιο
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ΗΠΑ: Ένα βήμα πιo κοντά σε κυρώσεις η Τουρκία για τους S-400
Το θέμα της επιβολής κυρώσεων για τους
S400 παραμένει ανοιχτό και όπως όλα δείχνουν
οι ΗΠΑ εχθές έκαναν ένα ακόμη βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση αφού στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2021 στη βουλή πέρασε διακομματι κή τροπολογί α γι α την επι βολή
κυρώσεων.

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ μεταδίδει ότι επόμενος σταθμός έγκρισης είναι η Γερουσία και αν
περάσει και απο εκεί, γίνεται νόμος του κράτους
και τότε ο πρόεδρος Τράμπ θα πρέπει μέσα σε
30 ημέρες το αργότερο να επιβάλει κυρώσεις.

Εμ. Μακρόν: Να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Γάλλος
πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας την Πέμπτη στο
Παρίσι. «Θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ε.Ε. να
αφήσει την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο στα
χέρια άλλων παραγόντων, κυρίως της Τουρκίας»,
δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι «εκείνοι
που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες πρέπει να
υφίστανται κυρώσεις«.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προανήγγειλε τη διεξαγωγή Συνόδου Κορυφής των ευρωπαϊκών χωρών
της Μεσογείου (Med 7) στο Παρίσι, στα τέλη
Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Μακρόν κατήγγειλε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας
από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω για μία ακόμη φορά να επαναλάβω την
πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο,
αλλά επίσης προς την Ελλάδα, απέναντι στην παραβίαση της κυριαρχίας τους από την Τουρκία», είπε
χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη στο Παρίσι είναι «ενδεικτική για την σημασία
που έχουν για όλους τους Ευρωπαίους τα σύνορά
μας, η κυριαρχία μας και ιδιαιτέρως στην ανατολική
Μεσόγειο».O Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε την
ουσιαστική σημασία που έχουν τα θέματα της ενέργειας και της ασφάλειας σε αυτή την περιοχή της
Μεσογείου και εξήγησε ότι αποτελούν το διακύβευμα αγώνων εξουσίας, ιδιαιτέρως της Ρωσίας και
της Τουρκίας, που εκδηλώνονται με όλο και
μεγαλύτερη ένταση.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι δεν είναι αποδεκτό ο θαλάσσιος χώρος ενός μέλους της Ε.Ε. να
παραβιάζεται ή να απειλείται. «Όσοι συμβάλλουν σε
αυτό», είπε, «πρέπει να υποστούν κυρώσεις και ως
προς αυτό μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη της
Γαλλίας. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την κυριαρχία με την μεγαλύτερη αυστηρότητα«.
Με το ίδιο αυτό θέμα της κυριαρχίας, είπε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι στη Λιβύη και συμπλήρωσε:
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε και εκεί ξένες δυνάμεις, όποιες κι αν είναι αυτές, να παραβιάζουν το
εμπάργκο όπλων».

Αναφερόμενος στην επιχείρηση «Ειρήνη», ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι αποτελεί μία από τις
ευρωπαϊκές απαντήσεις στις παραβιάσεις αυτές,
όμως θα πρέπει να ενισχυθεί για να κερδίσει σε
αξιοπιστία. Τόνισε ότι η επιβολή κυρώσεων είναι η
αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη εκεχειρίας
και για την απελευθέρωση μίας δυναμικής για την
πολιτική επίλυση της λιβυκής κρίσης.

ΟΧΙ ΑΠΟ ΟΟΣΑ
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Σε 13η σύνταξη και επίδομα νέων γεννήσεων

Μ

είωση εισφορών ,
βελτίωση
του
δημοσίου, αύξηση
επεν δύσεων και καταπολέμηση
της
υπογεν ν ητικότητας
προτείν ει
ΟΟΣΑ για την αν άπτυξη
προβλέπον τας ύφεση από
8% έως 8,9% του ΑΕΠ και
λέγον τας όχι σε 13η
σύν ταξη και επίδομα ν έων
γεν ν ήσεων .

Στην ειδική έκθεση για την
Ελλάδα ο διεθνής οργανισμός σημειώνει ότι η Ελλάδα
είχε αναπτύξει αναπτυξιακή
δυναμική από το 2019, η
οποία όμως ανακόπηκε από
το ξέσπασμα της πανδημίας
του κορονοϊού. Η έκθεση
περι λαμβάνει προβλέψει ς
για ύφεση από 8% του ΑΕΠ
χωρί ς δεύτερη πανδημί α
έως και 8,9% του ΑΕΠ.
Η έκθεση τονίζει ότι παρά
τις προσπάθειες που έγιναν
τα τελευταία χρόνια στα προβλήματα της οικονομίας περιλαμβάνεται η χαμηλή αποτελεσματικότητα των δημοσίων
δαπανών, η μειωμένη ακόμη
αποτελεσματι κότητα
του
δημόσι ου τομέα και το
υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σε μι α προσπάθει α να
ανακτηθεί η απώλεια και να
αυξηθεί σε μόνιμη βάση το
ΑΕΠ κάνει τέσσερεις βασικές
προτάσεις πολιτικής.

Την μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 7%,
την ενί σχυση των κοι νωνι κών πολι τι κών και την
αύξηση της απασχόλησης
μέσω της αύξησης των παροχών σε είδος προς τα νοικοκυρι ά ( βρεφονηπι ακοί
σταθμοί ολοήμερα σχολεία
κ.τλ ).

Στο ίδιο μέτρο όμως ζητά
να εξοικονομηθούν πόροι
από την περικοπή του πρόσφατα
θεσμοθετημένου
επιδόματος των 2.000 ευρώ
για τις νέες γεννήσεις αλλά
και της 13ης σύνταξης. Προτείνει ότι την αύξηση του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ειδικά για μεγάλες
οι κογένει α σε οι κονομι κή
ένδεια.

Την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην δημόσια
δι οί κηση και το σύστημα
δι και οσύνης καθώς με τα
σημερινά δεδομένα θα επανέλθουν στα προ της κρίσης
επίπεδα περίπου το 2030.

Την αύξηση του προϋπολογι σμού των δημοσί ων
επενδύσεων στο 4% του
ΑΕΠ ως το 2030 από το 3%
που αναμένεται να φτάσει το
2021 και την θέσπιση κινήτρων για έρευνα και τεχνολογία
που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 0,25% του ΑΕΠ την
επανακατάρτιση.

Προτεί νεται
επί σης
η
άμεση προώθηση ενεργητικών δράσεων απασχόλησης σε ποσοστό που να
αντι στοι χεί στο 20% του
μέσου κατά κεφαλή εισοδήματος για κάθε άνεργο.
Τα τρία αυτά μέτρα χαρακτηρίζονται απαραίτητα για να
ξεπεραστεί η κρί ση που
έφερε ο κορονοϊός και να
αποκαταστήσει η οικονομία
σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης Επίσης προτείνεται η
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμησή
της
υπογεννητικότητας που θα αυξάνουν
το
οι κονομι κά
ενεργό
πληθυσμό κατά 20000 άτομα
κάθε χρόνο

Με την θέσπι ση αυτών
μέτρων ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι
ΑΕΠ θα αυξηθεί σωρευτικά
κατά 1,7% ως το 2025 στο
7,1% το 2030 στο 19,3% το
2040 και το 35,6% το 2050 .

Φορολογικά έσοδα
Στην έκθεση τονί ζεται η
σημασία για βελτίωση της
αποτελεσματι κότητας
της
εί σπραξης των δημοσί ων
εσόδων και την πάταξη της
φοροδιαφυγής η οποία παραμένει ακόμη σε υψηλά
επίπεδα
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει την
ανάγκη για διεύρυνση της
φορολογικής βάσης υπογρ

αμμίζοντας το γεγονός του
πολύ υψηλού αφορολόγητου
που ισχύει ακόμη στην Ελλάδα και το οποί ο όπως
σημειώνει φτάνει στο 50%
του μέσου μι σθού του
ανύπαντρου μι σθωτού .
Τονίζεται ακόμη ότι ενώ οι
συντελεστές
ΦΠΑ
εί ναι
ακόμη πολύ υψηλοί στην
Ελλάδα ί το ¨κενό ΦΠΑ δηλαδή οι εισπράξεις σε σχέση
με τον αναλογούντα φόρο με
βάση την οικονομική δραστηρι ότητα φτάνει το 34%
πράγμα που σημαί νει ότι
κάθε χρόνο χάνονται έσοδα
7,1 δις ευρώ.
(Πηγή: www.news247.gr/)

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

6-θριάσιο
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Έρευνα από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προσοχή! Μήνυμα-απάτη που καλεί
σε επιστράτευση

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής απέτρεψαν απόπειρα αντιγραφής
με ηλεκτρονικά μέσα από δύο υποψηφίους οδηγούς

Α

πόπειρα αν τιγραφής με τη χ ρήση ηλεκτρον ικών μέσων διαπιστώθηκε την Τετάρτη
22 Ιουλίου 2020, κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στο
Περιστέρι. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς που
έγιν αν αν τιληπτοί από τους επιτηρητές – στελέχ η της Διεύθυν σης Μεταφορών και Επικοιν ων ιών Δυτικού Τομέα Αθην ών , εν ώ αμέσως ειδοποιήθηκε το αστυν ομικό τμήμα ασφαλείας που
αν έλαβε την ευθύν η των αν ακρίσεων .
Ειδικότερα, ο έν ας εξεταζόμεν ος υποψήφιος
οδηγός εν τοπίστηκε κυριολεκτικά «καλωδιωμέν ος» με ειδικό σύστημα επικοιν ων ίας μέσω του
οποίου λάμβαν ε τις σωστές απαν τήσεις καθώς
και με δύο αν οικτά κιν ητά τηλέφων α. Μάλιστα,
παραδέχ τηκε ότι είχ ε συν εν ν οηθεί εκ των προτέρων με σχ ολή εκπαίδευσης ώστε ν α λαμβάν ει
την ηλεκτρον ική βοήθεια. Ο δεύτερος υποψήφιος εν τοπίστηκε μόν ο με αν οικτό το κιν ητό του
τηλέφων ο και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμεν ες διοικητικές κυρώσεις.
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης, ο οποίος εν ημερώθηκε άμεσα για το
π εριστατικό απ ό τους Αν τιπ εριφερειάρχ ες:
Δυτικού Τομέα Αθην ών κ. Αν δρέα Λεωτσάκο,
Μεταφορών και Επικοιν ων ιών κ. Βασίλη Γιαν ν ακόπουλο, και τον Γεν ικό Διευθυν τή κ. Ηλία
Δόλγυρα, τόν ισε μεταξύ άλλων :
«Για άλλη μια φορά στελέχ η της Περιφέρειας

Αττικής απέδειξαν έμπρακτα ότι οι Υ πηρεσίες
μας διαθέτουν αν θρώπιν ο δυν αμικό που αν ταποκρίν εται στην αποστολή του με ήθος και
αίσθημα ευθύν ης. Δείχ ν ουμε μηδεν ική αν οχ ή
σε φαιν όμεν α παράν ομων πράξεων , συν αλλαγής και διαφθοράς.
Με πρόταγμα τη διαφάν εια, την ισον ομία και
την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη
θωρακίζουμε με συν εχ είς π αρεμβάσεις και
θεσμικές πρωτοβουλίες το σύστημα εξετάσεων
και μειών ουμε γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικές διαδικασίες».
Από την πλευρά του ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Μεταφορών και Επικοιν ων ιών κ. Β. Γιαν ν ακόπουλος επισήμαν ε: «Με τις εν τολές του Περιφερειάρχ η κ. Γ. Πατούλη έχ ουμε επεξεργαστεί έν α
πλέγμα ασφαλιστικών δικλείδων για το αδιάβλητο των εξετάσεων καθώς και ψηφιοποίηση
υπηρεσιών με κατάργηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη».
Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχ ης, πριν μερικές μέρες, π αρουσία των στελεχ ών της
Διοίκησης και των αρμοδίων Αν τιπεριφερειαρχ ών , επιβράβευσε στελέχ η που εργάζον ται
στη Διεύθυν ση Μεταφορών , καθώς είχ αν
π ροχ ωρήσει στον εν τοπ ισμό κρουσμάτων
π αραπ οίησης στοιχ είων ταυτοπ ροσωπ ίας
υποψηφίων οδηγών κατά τη διαδικασία των
θεωρητικών εξετάσεων .

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για ψεύτικο μήνυμα
που έφτασε στα κινητά πολιτών και με το οποίο καλούνται σε
ΑΤ δήθεν για να λάβουν φύλλο πορείας. Έρευνα από τη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Επιτήδειοι εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των ημερών και την
ένταση στα ελληνοτουρκικά, λόγω της παράνομης NAVTEX
της Άγκυρας, βρήκαν ευκαιρία να κάνουν φάρσα, στέλνοντας
μηνύματα για... επιστράτευση.
Στο προφανώς ψεύτικο μήνυμα, που δήθεν αποστέλλεται
από το Υπ. Άμυνας, οι πολίτες καλούνται να παρουσιαστούν
στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, ώστε να πάρουν φύλλο
πορείας για την "ένταξη στο στρατιωτικό επεισόδιο"!
Η Ελληνική Αστυνομία με ανάρτησή της στο Twitter,
σημειώνει ότι πρόκειται καταφανώς για απατηλό μήνυμα και
παρακαλούνται οι πολίτες να το αγνοούν
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται έρευνα σχετικά με το
ψεύτικο μήνυμα που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα

Στη «φάκα» σπείρα που έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική

Άνω Λιόσια, Άγιος Δημήτριος και Καλλιθέα, τα ορμητήρια της σπείρας

Σ

υν ελήφθησαν , μετά από επιχ είρηση στις περιοχ ές των Άν ω Λιοσίων , Αγίου Δημητρίου και
Καλλιθέας, με τη συμμετοχ ή αστυν ομικών της
Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας Νοτιοαν ατολικής Αττικής,
Τμημάτων Ασφαλείας της Νοτιοαν ατολικής Αττικής και
τη συν δρομή της Ο.Π.Κ.Ε, δύο άτομα κατηγορούμεν α
ως μέλη συμμορίας που διέπρατταν κλοπές σε βάρος
ηλικιωμέν ων , με τη μέθοδο της απασχ όλησης, σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής
Συγκατηγορούμεν οι στην ίδια υπόθεση είν αι δύο
επιπλέον άτομα, σε βάρος των οποίων έχ ουν εκδοθεί
εν τάλματα σύλληψης και αν αζητούν ται. Σε βάρος τους
σχ ηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμέν ες κλοπές, για
παράβαση του Νόμου περί ν ομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και βία κατά υπαλλήλων .
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευν α, συν έστησαν
εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς
ρόλους, εν εργών τας από κοιν ού κλοπές σε βάρος ηλικιωμέν ων ατόμων σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής.
Ηγετικό και συν τον ιστικό ρόλο είχ ε έν ας εκ των
συλληφθέν των , ο οποίος συμμετείχ ε με φυσική παρουσία σε όλες τις διαπραχ θείσες κλοπές, εν ώ τα υπόλοιπα μέλη εν αλλάσσον ταν .
Ως προς τον τρόπο δράσης, δύο από τα μέλη της

σπείρας, πρωιν ές κυρίως ώρες κιν ούν ταν με όχ ημα σε
διάφορες περιοχ ές της Αττικής προς αν αζήτηση ηλικιωμέν ων ατόμων . Αφού εν τόπιζαν τα υποψήφια θύματά
τους, τους προσέγγιζαν και προσποιούμεν οι τους
τεχ ν ικούς Εταιρείας Ηλεκτροδότησης, υπαλλήλους του
Δήμου, υποψήφιους εν οικιαστές ή ότι ήθελαν απλά ν α
τους προσφέρουν γλάστρες με φυτά, εισέρχ ον ταν στις
οικίες τους.
Όταν κατάφερν αν ν α κερδίσουν την εμπιστοσύν η
τους, τους καθοδηγούσαν και τους αποπροσαν ατόλιζαν με διάφορες προφάσεις κάθε φορά, εν ώ παράλληλα
οι κατηγορούμεν οι ερευν ούσαν την οικία και με γρήγορες και μεθοδευμέν ες κιν ήσεις αφαιρούσαν χ ρήματα,
κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Σε κάποιες περιπτώσεις
μάλιστα ήταν τόσο πειστικοί που έπειθαν τους παθόν τες ν α συγκεν τρώσουν τα χ ρήματα και τα τιμαλφή
που είχ αν στην οικία τους σε αλουμιν όχ αρτο ή σε
ξύλιν η επιφάν εια, για ν α μην καταστραφούν από τις
εργασίες που προφασίζον ταν κάθε φορά ότι θα έκαν αν
ως τεχ ν ικοί στην οικία τους και τεχ ν ηέν τως τα αφαιρούσαν .
Από τις έρευν ες στις οικίες των κατηγορουμέν ων ,
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν πλήθος κοσμημάτων ,
συσκευών κιν ητών τηλεφών ων , τηλεφων ικών συν δέσεων , το χ ρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ καθώς και

το “επιχ ειρησιακό” τους αυτοκίν ητο. Κατά τη διερεύν ηση της δράσης τους διαπιστώθηκε ότι το αρχ ηγικό
μέλος διοχ έτευε τα αφαιρεθέν τα κοσμήματα και τιμαλφή
σε εν εχ υροδαν ειστήρια ή τρίτα άτομα.

Μέχ ρι στιγμής, έχ ουν εξιχ ν ιαστεί εν ν έα περιπτώσεις
κλοπών στις περιοχ ές Αλίμου, Βούλας, Χολαργού,
Χαλαν δρίου και Αγίας Βαρβάρας, με το παράν ομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν ν α υπερβαίν ει τις
103.000 ευρώ.
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Παράταση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης
μικρών επιχειρήσεων

Α

π ό το Γραφείο του θεματικού Αντιπ εριφερειάρχη Ιονίων Nήσων, υπ εύθυνου
Επ ιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Αλέξη Αλεξάκη, γίνεται γνωστό ότι
π αρατείνεται η π ροθεσμία υπ οβολής αιτήσεων
για τη δράση: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και π ολύ μικρών επ ιχειρήσεων»,
π ροκειμένου ακόμη π ερισσότερες επ ιχειρήσεις να επ ωφεληθούν απ ό τη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, με απ όφαση του υφυπ ουργού Ανάπ τυξης και Επ ενδύσεων, Γιάννη
Τσακίρη, η π ρόσκληση της δράσης θα π αραμείνει ανοιχτή π ρος υπ οβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και
ώρα 17:00 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου π ροϋπ ολογισμού.
Υπ ενθυμίζεται ότι στη δράση συμμετέχουν
μικρές και π ολύ μικρές επ ιχειρήσεις, με επ ιδότηση των επ ενδυτικών τους σχεδίων έως 65%,
π ροκειμένου να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επ ενδύοντας
στον εκσυγχρονισμό του π αραγωγικού εξοπ λισμού τους και στην π ιστοπ οίηση των
π ροϊόντων τους.
Η δράση συγχρηματοδοτείται απ ό το Ευρωπ αϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπ τυξης της
Ευρωπ αϊκής Ένωσης και απ ό εθνικούς π όρους.

Μεταξύ άλλων επ ισημαίνεται, ότι η π ρόσκληση θα π αραμείνει ανοιχτή για υπ οβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
π ροϋπ ολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπ λήρωση 18 μηνών απ ό την αρχική
δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν
με σειρά π ροτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπ οβολής του επ ενδυτικού σχεδίου.

θριάσιο-7

Κατά 222 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς την εφορία τον Απρίλιο
Παρά τις αναστολές πληρωμών - εν μέσω πανδημίας- για περίπου 2 εκ. φορολογουμένων

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν στο τέλος Απριλίου τα 2.435 εκατ. ευρώ έναντι 2.213 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο
μήνα κατά τον οποίο είχαμε το ξέσπασμα της πανδημίας οπότε και ενεργοποιήθηκαν μια σειρά μέτρων ελάφρυνσης
μεταξύ των οποίων και η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έφτασε τα 105.639.104.091 τον Απρίλιο έναντι 105.811.437.644 ευρώ τον Μάρτιο (μείωση κατά 0,16% ανεπίδεκτα είσπραξης χαρακτηρίστηκαν 22.151.964 τον Απρίλιο έναντι 22.151.042 εκατ. τον
Μάρτιο). Με την αφαίρεση των ποσών που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης το πραγματικό ληξιπρόθεσμο
υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 83.487.140.446 ευρώ τον Απρίλιο έναντι 83.660.395.514 ευρώ το Μάρτιο (μείωση κατά
0,21%).
Σε ότι αφορά στο πλήθος των οφειλετών της εφορίας στο τέλος του Απριλίου έφτασε τα 3.913.465 άτομα τον Απρίλιο
έναντι 3.954.882 το Μάρτιο (μείωση κατά 1,04%) τον Απρίλιο του 2019 ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν
στους 3.913.695 που εξηγείται επίσης από τις μαζικές αναστολές πληρωμών οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εν μέσω κορονοϊού.
Οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν οφειλές άνω των 500 ευρώ και άρα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν αναγκαστικά μέτρα
(κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ακίνητης περιουσίας) έφτασε τους 1.763.416 φορολογούμενους μένοντας
πρακτικά αμετάβλητος σε σχέση με τον Μάρτιο όταν αριθμούσαν 1.765.494 άτομα.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν υποστεί κατάσχεση τραπεζικού τους λογαριασμού έφτασαν στο τέλος Απριλίου τα
1.272.369 άτομα από 1.272.349 τον Μάρτιο. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις παλιές αλλά και τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές το δημόσιο έχει εισπράξεις για το πρώτο τετράμηνο του χρόνου 1,1 δις ευρώ.

Ανοίγουν οι φάκελοι για τις φωτιές
σε Μάνη και Κύθηρα το 2017

Ανοίγουν ξανά οι φάκελοι για τις φωτιές σε Μάνη
και Κύθηρα το 2017, μετά τις ηχογραφημένες
συνομιλίες που κατέθεσε στη Δικαιοσύνη ο πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής, που είχε διενεργήσει την έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο
Μάτι.

Οι εισαγγελικές παραγγελίες έχουν ως αφετηρία
την ηχογραφημένη συνομιλία του πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής Δημήτρη Λιότσιου, με
τον πρωην αρχηγό της πυροσβεστικής Βασίλη
Ματθαιόπουλο, υλικό που έχει καταθέσει ο επιπυραγός στις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τα
αποσπάσματα ο κ. Ματθαιόπουλος , ακούγεται
να λέει στον πραγματογνώμονα, πως οι φωτιές
στη Μάνη και στα Κύθηρα δεν αντιμετωπίστηκαν
επαρκώς γιατί υπήρξαν υπηρεσιακές αντιδικίες
μεταξύ στελεχών του σώματος.

Πηγή:ΕΡΤ

8-θριάσιο

– Χιλιάδες νέα κρούσματα την ημέρα

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

«Καλπάζει» παγκοσμίως ο κορονοϊός
κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν εχθες
στην πρωτεύουσα της
Ιαπωνίας Τόκιο, σύμφωνα με τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αριθμός αυτός ρεκόρ ξεπερν άει τον
προηγούμεν ο υψηλότερο αριθμό των 293
ν έων κρουσμάτων που είχ αν καταγραφεί σε μια ημέρα την περασμέν η εβδομάδα, σύμφων α με το πρακτορείο ειδήσεων Ky odo.

Οι αρχ ές του Τόκιο κάλεσαν χ θες τους
πολίτες ν α μείν ουν από σήμερα στα
σπίτια τους και κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου, εν ώ το επ ίπ εδο
συν αγερμού στην ιαπων ική πρωτεύουσα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και
οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι λοιμώξεις
από τον κορον οϊό δείχ ν ουν ν α εξαπλών ον ται γρήγορα και ευρύτατα.

Η

Αυστραλία κατέγραψε εχθεςτον
μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό
θανάτων λόγω του κορονοϊού
εδώ και τρεις μήνες, με την επιδημία
covid-19 να εξαπλώνεται με γοργούς
ρυθμούς στη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία.
Οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια
ανακοίνωσανχθες ότι καταγράφηκαν
403 νέα κρούσματα του κορονοϊού,
ενώ πέντε άνθρωποι πέθαναν τις
τελευταίες 24 ώρες. Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο ημερήσιο απολογισμό
θανάτων στην Αυστραλία από τα
μέσα Απριλίου.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χ θες , για
έν ατη συν εχ όμεν η ημέρα, πάν ω από
60.000 ν έα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
μόλυν σης από τον SARS-CoV-2 μέσα
σε 24 ώρες, σύμφων α με την καταμέτρηση του παν επιστημίου Τζον ς Χόπκιν ς
ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 την
Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Καταγράφηκαν επ ίσης 1.059 ν έοι
θάν ατοι εξαιτίας της COVID-19 το ίδιο
διάστημα, με τον συν ολικό απολογισμό
των θυμάτων της παν δημίας του κορον οϊού ν α φθάν ει τους 142.942 ν εκρούς
στη χ ώρα, κατά τη σχ ολή αυτή ιατρικής
της Βαλτιμόρης.

Οι 63.967 ν έες μολύν σεις σε μια μέρα
αύξησαν σε πάν ω από 3,9 εκατομμύρια
το σύν ολο των επιβεβαιωμέν ων κρουσμάτων αφότου άρχ ισε ν α εξαπλών εται
στην αμερικαν ική επικράτεια ο κορον οϊός, ο οποίος προσέβαλε για πρώτη
φορά τον άν θρωπο στην Κίν α τον

Δεκέμβριο προτού εξαπλωθεί σε όλο τον
κόσμο.

Πάν ω από 1,2 εκατ. Αμερικαν οί πάν τως έχ ουν αποθεραπευτεί.

Η δήμαρχ ος της Ουάσιν γκτον αυστηροποίησε την Τετάρτη τους καν όν ες αν αφορικά με τη χ ρήση μάσκας στην αμερικαν ική πρωτεύουσα, ζητών τας από τους
κατοίκους ν α καλύπτουν το πρόσωπό
τους όταν βγαίν ουν από το σπίτι τους,
προκειμέν ου ν α περιοριστεί η εξάπλωση
της επιδημίας του κορον οϊού.

«Οι άν θρωποι πρέπει ν α φορούν
μάσκα όταν βγαίν ουν από το σπίτι τους
εφόσον είν αι πιθαν ό ν α έρθουν σε
επαφή με άλλους αν θρώπους», εξήγησε
η Μιούριελ Μπόουζερ δήμαρχ ος της Ουάσιν γκτον αν ακοιν ών ον τας το μέτρο, με
το σύν θημα «Είν αι απλό, όταν βγαίν ετε
από το σπίτι πρέπει ν α φοράτε μάσκα».

Έξι ασθεν είς υπέκυψαν στην COVID19 τις προηγούμεν ες 24 ώρες στη Γερμαν ία, όπου παράλληλα επιβεβαιώθηκαν
άλλα 569 κρούσματα μόλυν σης από τον
SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της
παν δημίας του κορον οϊού στη χ ώρα
αυτή ν α φθάν ει ως εδώ τους 9.101 ν εκρούς επί συν όλου 203.368 αν θρώπων
π ου έχ ουν π ροσβληθεί, κατά τα
στοιχ εία τα οπ οία συγκεν τρών ει το
Ιν στιτούτο Ρόμπερτ Κοχ .
Το υπουργείο Υ γείας της Βραζιλίας
αν ακοίν ωσε την Τετάρτη ότι κατέγραψε
67.860 ν έα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
μόλυν σης από τον SARS-CoV-2 σε 24

ώρες, αριθμό που αποτελεί ν έο θλιβερό ρεκόρ και αυξάν ει το σύν ολο των
αν θρώπων που έχ ουν προσβληθεί από
τον κορον οϊό στη λατιν οαμερικάν ικη
χ ώρα σε πάν ω από 2,23 εκατομμύρια.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐ χ Μπολσον άρου βγήκε ξαν ά θετικός στον ν έο
κορον οϊό στο τρίτο τεστ στο οποίο
υποβλήθηκε από τότε που ασθέν ησε
στις 7 Ιουλίου, αν ακοίν ωσε χ θες Πέμπτη
το υπουργείο Επικοιν ων ιών της χ ώρας.

Η Ευρωπαϊκή Έν ωση χ ορηγεί στην
Ον δούρα ποσό ύψους 80 εκατομμυρίων
ευρώ για ν α βοηθήσει το σύστημα υγείας
στη φτωχ ή χ ώρα της κεν τρικής Αμερικής
ν α αν τιμετωπίσει την παν δημία του
κορον οϊού, εν ημέρωσε ο πρεσβευτής
της ΕΕ στην Τεγκουσιγκάλπα προχ θες
22/7/2020.
Τα 90.000 φτάν ουν τα κρούσματα
κορον οϊού στην Αίγυπτο, καθώς χ θες
καταγράφηκαν 667 ν έες επιβεβαιωμέν ες
περιπτώσεις μολύν σεων , με τον συν ολικό αριθμό τους ν α φτάν ει τα 89.745
άτομα στην Αίγυπτο, από τότε που
ξέσπασε για πρώτη φορά η παν δημία
στη χ ώρα, στις 14 Φεβρουαρίου.
Εξάλλου, 41 άν θρωποι κατέληξαν χ θες
από τον COVID-19, με τον συν ολικό
αριθμό των θυμάτων ν α φτάχ ει τα 4.440
άτομα.
Μέχ ρι σήμερα, αρν ητικά στον ιό παρουσιάζον ται 30.075 άτομα.
Περισσότερα

από

300

νέα

Σχ εδόν τα έξι στα δέκα πρόσωπα που
προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2
στον Ισημεριν ό δεν τήρησαν την
υποχ ρέωσή τους ν α παραμείν ουν σε
απομόν ωση τον Ιούν ιο, κάτι που είχ ε
ως αποτέλεσμα ν α υπάρξει κλιμάκωση
της εξάπλωσης, ειδικά στο Κίτο, δήλωσε
χ θες Τετάρτη ο υφυπουργός Υ γείας της
χ ώρας της Λατιν ικής Αμερικής, ο Χαβιέρ
Σολόρσαν ο.
Η κυβέρν ηση της Κίν ας έχ ει την
πρόθεση ν α διαθέσει δαν ειακές χ ορηγήσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων
για ν α μπορέσει ν α καταστεί διαθέσιμο
σε χ ώρες της Λατιν ικής Αμερικής και της
Καραϊβικής το εμβόλιο που ετοιμάζει
εν αν τίον του κορον οϊού, αν ακοίν ωσε το
μεξικαν ικό Υ ΠΕΞ την Τετάρτη.
Η Παπούα Νέα Γουιν έα ζήτησε από
τον Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υ γείας (ΠΟΥ )
βοήθεια προκειμέν ου ν α αν τιμετωπίσει
την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων του κορον οϊού, που προκαλούν
αν ησυχ ία για το εν δεχ όμεν ο ευρείας
επιδημίας στη χ ώρα αυτή η οποία διαθέτει περιορισμέν ους πόρους.
Αν και μέχ ρι πρότιν ος η Παπούα Νέα
Γουιν έα είχ ε αποφύγει μια έκρηξη των
κρουσμάτων της cov id-19, εδώ και μερικές ημέρες παρατηρεί αύξηση του αριθμού των μολύν σεων .
Οι αρχ ές αν ακοίν ωσαν την Πέμπτη
τρία ν έα κρούσματα σε διάστημα 24
ωρών , αν εβάζον τας σε 30 το σύν ολο
των μολύν σεων , την ώρα που την Κυριακή ήταν 11.

θριάσιο-9
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Τι θα δούμε φέτος στα «Αισχύλεια» στην Ελευσίνα

Ένα φεστιβάλ ιστορικό για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης που, από φέτος, τελεί υπό
την αιγίδα του ΕΟΤ μειώνοντας, μάλιστα, το εισιτήριο από τα 12 στα 8 ευρώ.

Και φέτος θα γίνει κανονικά – μέσα στο πλαίσιο
της δεδομένης γενικότερης «κανονικότητας»,
φυσικά – το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020 στην
Ελευσίνα. Ένα φεστιβάλ ιστορικό για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης που, από φέτος, τελεί
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού μειώνοντας μάλιστα το εισιτήριο από
τα 12 στα 8 ευρώ.

Επιστρέφοντας στο Παλαιό Ελαιουργείο, τον
πανέμορφο χώρο με τον οποίο έχουν συνδεθεί,
όπου θα παρουσιαστεί η γλυπτική εγκατάσταση της
Ασπασί ας Σταυροπούλου «Άνθρωποι στον
χρόνο», που ξεδιπλώνει την ιστορία του Σαπωνοποιΐου και των ανθρώπων του, τα φετινά Αισχύλεια
τρατάρουν για μια ακόμα χρονιά καλή μουσική,
θέατρο αλλά και ελληνικές ταινίες για ψαγμένους
θεατές, το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.

Η αυλαία των φετινών Αισχυλείων ανοίγει στις 24
Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με τη Φωτεινή Δάρα, ενώ στο μουσικό μέρος
του Φεστιβάλ το παρών τους δίνουν ο Σωκράτης
Μάλαμας με τραγούδια από όλη τη μουσική διαδρομή του (28/8), οι «The Blank» ( 29/9), η τριάδα
των Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη,
Γεράσιμου Ευαγγελάτου (30/8), ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τη Γεωργία Νταγάκη (1/9), ο Αλκίνοος Ιωαννίδης (6/9), η Ελευθερία Αρβανιτάκη (7/9),
ο Κώστας Μακεδόνας και η Ρίτα Αντωνοπούλου
(16/9) και η Δήμητρα Γαλάνη (18/9).

Με την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία
του Σάββα Στρούμπου ανοίγει το θεατρικό μέρος
του Φεστιβάλ από την Ομάδα Σημείο Μηδέν
(30/8), όπου θα παρουσιαστούν επίσης η «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου από το Εθνικό Θέατρο, η παράσταση για
παιδιά με το έργο «Ώς την άκρη του κόσου» της
Μαρίας Παπαγιάννη, σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου, με ελεύθερη είσοδο (4/9), οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα
από το ΚΘΒΕ (9/(0, αλλά και οι «Όρνιθες - μαγική
πολιτεία» από τις Μαγικές Σβούρες (10) και οι
«Πέρσες» του Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο σε
σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη με τους Λυδία
Κονιόρδου, Νίκο Καραθάνο, Αργύρη Πανταζάρα
κ.ά. (20/9).
Στον θερινό κινηματογράφο στην παραλία της

Ελευσίνας από τις 2 ώς
τις 21 Σεπτεμβρίου θα
προβληθούν οι ται νί ες
«Περσεφόνη» του Κώστα
Αθουσάκη, «Ευτυχία» του
Άγγελου Φραντζή, «Όταν
ο Βάγκνερ συνάντησε τις
ντομάτες» της Μαριάννας
Οι κονόμου, «Wi nona»
του Αλέξανδρου Βούλγαρη, «Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών» του

Σύλλα Τζουμέρκα και οι μικρού μήκους «Electric
swan» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, «Πατησίων
Avenue» του Θανάση Νεοφώτιστου και «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη
Κεκάτου.

Οι εκδηλώσει ς πραγματοποι ούνται από 24
Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο, έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τα
Αισχύλεια και έχει αγαπηθεί από το κοινό. Φέτος
είναι διαμορφωμένο ώστε να εναρμονίζεται με τα
μέτρα ασφαλείας κατά του Covid-19.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
69.44.19.19.00 69.77.23.23.23 ΓΙΩΡΓΟΣ
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

48

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300

θριάσιο-11
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση : Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 23/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 20147

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021
& 2022»
Α.Μ.: 51/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
1.527.081,45€ χωρίς Φ. Π. Α.
24% (1.893.581,00€ με
Φ.Π.Α.24% )

Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει
Διεθνές Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε
κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα
υγρά καύσιμα κίνησης και το
πετρέλαιο
θέρμανσης
τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση
επί των διαμορφούμενων Μέσων
Τιμών Πώλησης, για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου
για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.893.581,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
με CPV: 9134200-9 (Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρων
Diesel),
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη),
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης), 09211000-1 (Λιπαντικά).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2021 & 2022
και συγκεκριμένα :
1) ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
(πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) απαραίτητων
για την λειτουργία των οχημάτων
και των διαφόρων μηχανημάτων
όλων των υπηρεσιών του Δήμου,
2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
για την κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης του συνόλου των
κτιρίων των διαφόρων δημοτικών
υπηρεσιών, των αθλητικών
εγκαταστάσεων (κολυμβητήριο, κλειστά Γυμναστήρια
κλπ.) και των σχολικών μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και
3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ απαραίτητων για
την συντήρηση των οχημάτων
και των μηχανημάτων του Δήμου
από τα συνεργεία του Δήμου.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 1.893.581,00€ συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
1.527.081,45€
ΦΠΑ
:
366.499,55€).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
•
ΤΜΗΜΑ
1:
«ΚΑΥΣΙΜΑ»,
(περιλαμβάν ει
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ και
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
•
ΤΜΗΜΑ
2:
«ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»,
Η εκτιμώμεν η αξίας με ΦΠΑ 24%
για κάθε τμήμα εμφ αν ίζεται στον
παρακάτω πίν ακα:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για κάθε τμήμα ξεχωριστά.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του
κάθε υποψηφίου θα πρέπει να
καλύπτει επί ποινή αποκλεισμού τον
σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων
του τμήματος ή των τμημάτων για τα
οποία υποβάλλει προσφορά.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
κάθε περίπτωση έως 31/12/2022 το
αργότερο.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους
επιμέρους Κ.Α. κάθε υπηρεσίας των
προϋπολογισμών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων, των οικονομικών ετών 2021 & 2022 ως
πολυετής δαπάνη.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης
κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.
4412/2016 επειδή η υποβολή των
προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά
μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
Η καταληκτική ημερομην ία παραλαβής των προσφ ορών είν αι η
28/08/2020 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθν ικού
Συστήματος
Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr,
την
03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και
των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγ-

μα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, για
το είδος του καυσίμου ή των λιπαντικών για το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό και ανέρχεται στο παρακάτω
ποσό ανά τμήμα:
ΤΜΗΜΑ
Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (€)
ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ» 29.344,13
ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»
1.197,50
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής

http://www.fyli.gr καθώς και την
επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρον ικά μέσα
για δημοσίευση στις 20/07/2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και έλαβε αριθμό
2020/S 140-344338 με ημερομην ία
δημοσίευσης την 22/07/2020. Το
πλήρες κείμεν ο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . :
http://www.promitheus.gov .gr, όπου
η σχετική ηλεκτρον ική διαδικασία
σύν αψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξον τα Αριθμό : 94673. Η περίληψη της
Διακήρυξης, αν αρτήθηκε στο
διαδίκτυο,
στον
ιστότοπο
http://et.diav geia.gov .gr/ και ιστοσελίδα της αν αθέτουσας αρχής, στη
διεύθυν ση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελλην ικό
Τύπο, σύμφων α με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016.
Η δαπάν η των δημοσιεύσεων στον
Ελλην ικό Τύπο βαρύν ει τον αν άδοχο.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυν ση
Προμηθειών

Περιουσίας

και

Άν ω Λιόσια, 23/07/2020
Αρ. πρωτ.: 20166

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την
πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά βάση τιμής
, σε συν άρτηση µε τα τεχν ικά
χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους (βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιμής), για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
m3».
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία
αν έρχεται στο ποσό των
173.600,00 € συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
140.000,00€ και ΦΠΑ 24 %
ποσού 33.600,00€ ).

H παρούσα σύμβαση αφορά
την Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου , χωρητικότητας 4 m3 , η λειτουργία του
οποίου θα συμβάλλει στον
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
για την αποδοτικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου , προκειμένου

να βελτιωθούν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες καθαριότητας προς
όφελος των δημοτών .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 78/2020 μελέτη της υπηρεσίας.

Το CPV του προς προμήθειας
είδους είναι : 34921100-0 « Σάρωθρα οδικού καθαρισμού » .

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήματος, με έν αρξη υποβολής
24/07/2020
προσφ ορών την
ημέρα Παρασκευή
και ώρα
16:00μ.µ
Καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφ ορών ορίζεται η
11/08/2020 και ώρα 16:00.μ.μ.
Η αποσφ ράγιση των προσφ ορών θα γίν ει στις 17/08/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚεντρΗλεκτρονικό
Μητρώο
ικό
Συμβάσεων
Δημοσίων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
σ
τ
ό
τ
ο
π
ο
ι
http://et.di av gei a.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας

Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
:
του
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
95206
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα ΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ από την
επόμενη της διενέργειας του δια(άρθρο
97
ν.
γωνισμού
4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι 2.800,00€, δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr,
του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

12-θριάσιο

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

6978087309

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Ιατρούς με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας - Μαγούλας

Ημερομηνία: 17.07.2020

Στα πλαίσια των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλων των τμημάτων του για την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2020 -2021, ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE
BC, υποχρεούται από την ΕΣΚΑΝΑ, την οικεία ένωση στο πρωτάθλημα της οποίας
συμμετέχει, να φροντίζει για την παρουσία ιατρού σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι.
Τις προηγούμενες αγωνιστές περιόδους, η υποχρέωσή μας αυτή καλυπτόταν από
ιατρούς που συνεργάζονταν με την ένωση, η οποία κατόπιν αίτησής μας φρόντιζε να
στείλει κάποιον και η ομάδα μας φρόντιζε τα οδοιπορικά του.
Επιθυμία μας στο εξής είναι να καλύπτουμε την υποχρέωσή μας αυτή, με ιατρούς
από την πόλη μας, με ή χωρίς την υποχρέωση οδοιπορικών. Και τώρα το καλοκαίρι,
είναι η σωστή εποχή να το οργανώσουμε.
Παρακαλούμε πολύ, όσους ιατρούς επιθυμούν να βοηθήσουν με την παρουσία
τους στους αγώνες των ομάδων μας, είτε ακολουθώντας το πρόγραμμα μιας ομάδας
(περίπου 10 παρουσίες όλη την χρονιά) είτε σε μεμονωμένους αγώνες, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας μας info@okebc.gr έως το τέλος
Αυγούστου.
Από το προσεχές φθινόπωρο, οι αγώνες της Ανδρικής μας ομάδας πραγματοποιούνται Παρασκευές βράδυ και οι αγώνες του Παιδικού και Εφηβικού συνήθως απογεύματα Σαββάτου ή Κυριακής.
Οι ειδικότητες ιατρών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν είναι οι πτυχιούχοι
Γενικοί Ιατροί, Χειρουργοί, Ορθοπαιδικοί, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι.
Η παρουσία σας θα είναι σπουδαία για την #WeAreFamily αίσθηση που δίνουμε
στα παιδιά της πόλης μας.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λίγγος

Διατελώντας με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Μαΐλης

στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα
οικόπεδο . Ανταλλαγή με διαμέρισμα

τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για κέντρο
ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε
τηλέφωνο επικοινωνίας.

θριάσιο-13
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ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΙ Κ. ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΗΣ ΜΟΝΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Την φανέλα του Βύζα Μεγάρων θα φορούν και
τη νέα χρονιά οι π οδοσφαιριστές Κώστας Χάρμπ αλης 25 ετών(4-7-1995) και ο Θέμης Μονέ
Παπ αδάκης 32 ετών (30-6-1988) αφού ανανέωσαν με τους κιτρινόμαυρους.
ΑΝ.ΤΣ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ Ο ΑΝ. ΧΑΤΖΗΑΔΗΣ
Στον Μεγαρικό θα
παίζει την ν έα χρον ιά ο Αν .Χατζηάδης
. Ο ν εαρός χαφ είν αι
γεν ν ημέν ος το 2002
και παίζει τόσο στην
αριστερή όσο και
στην δεξιά πλευρά
εν ώ έχει αγων ισθεί
στον Α.Ο Χαιδαρίου
και τελευταία στον
Α.Ο Ηλυσιακό . Η
διοίκηση του εύχεται
υγεία
και
καλή
ποδοσφαιρική χρον ιά .

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ...

Η οικογένεια της Μικρασιατικής εύχεται καλή
θητεία στον π οδοσφαιριστή της ομάδας μας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΣΟ ,ο οπ οίος π αρουσιάζεται
αύριο στη Χίο, για να ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υπ οχρεώσεις.
Ευχόμαστε Καλή θητεία Δημήτρη και γρήγορα
κοντά μας !!

ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ:
ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ

<<Ενας κύκλος σχεδόν 1,5 χρόνου στην ακαδημία του Ολυμπιακού στην σχολή των Μεγάρων
κλείνει εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απο καρδιάς τους συνεργάτες και φίλους που είχα πάντα
διπλα μου για την σωστή λειτουργία της σχολής.
Τ ους Μαργέτη Ιερόθεο, Δημήτρι ο Κέλλη,
Λυπημένο Δημήτριο και Πουλάκο Γεώργιο,
καθώς και όλα τα παιδιά και τους γονείς για την
άψογη συνεργασία που είχαμε. Οι εμπειρίες και
οι γνώσεις που πήρα πολλές και βοήθημα για
την συνέχεια μου. Εύχομαι στον υπεύθυνο της
ακαδημιας κ. Κέλλη Δημήτριο και στο κ. Μιλτιάδου Μιχάλη κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στο
έργο τους.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια>>.

Η ΠΑΕ Ασπρόπυργος
έλυσε την συνεργασία
με τον Igor Filipovic
«Η ΠΑΕ Ένωση Ασπροπύργου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας
της με τον κεντρικό αμυντικό Igor
Filipovic.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά
του στον σύλλογο και του ευχόμαστε
υγεία δύναμη και καλή συνέχεια στην
καριέρα του»

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΞΕΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η διοίκηση ήρθε σε συμφων ία με τους Νίκο Ξεν άκη και Δημήτρη
Χριστοδούλου, δύο ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν φόρεσαν
με επιτυχ ία την φαν έλα του Ακράτητου και την ν έα σεζόν θα
αγων ίζον ται με τα χ ρώματα της ομάδας μας.
Ο Νίκος είν αι τερματοφύλακας, 24 χ ρον ών , ύψους 1,92 και επιστρέφει από τον Βύζα όπου αγων ίστηκε πέρυσι, εν ώ ο Δημήτρης
είν αι επιθετικός, 22 χ ρον ών με εν διάμεσους σταθμούς τον
Ολυμπιακό Αγ.Στεφάν ου και τον Θρασύβουλο. Και οι δύο είχ αν
σημαν τική προσφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της
ΕΠΣΔΑ την σεζόν 2018-19 από τον Ακράτητο.
Τους καλωσορίζουμε εκ ν έου στην ομάδα μας και τους ευχ όμαστε
μια γεμάτη χ ρον ιά χ ωρίς τραυματισμούς.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ. Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

Η χρονιά ολοκληρώθηκε και φέτος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους αθλούμενους του Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων. Ενεργητικό χαλάρωμα με κουβέντα, γέλιο και
μεσογειακή κουζίνα. Το γέλιο μακραίνει την ζωή και ο οίνος ευφραίνει την ψυχή.
Καλό καλοκαίρι!!!

ΣΤΗ ΝΕΜ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΣ
Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τη ΝΕΜ που
ήρθε σε συμφωνία με τον 25 χρονο Αγγελο Γκατζιά.
Βιογραφικό Άγγελος Γκατζιάς:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27-5-1994
ΥΨΟΣ: 1,95 μ.
ΘΕΣΗ: Combo-Guard

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
2006-2011:
ΚΑΕ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
(ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΦΗΒΙΚΟ, ΑΝΔΡΙΚΟ)
2011-2012 & 2012-2013: ΠΑΟΚ (ΕΦΗΒΙΚΟ)
2013-2014: ΧΑΝΘ (Β’ ΕΘΝΙΚΗ)
2014-2015: ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (Β’ ΕΘΝΙΚΗ)
2015-2016: ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Β’ ΕΘΝΙΚΗ)
2016-2017: ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (Α2)

14-θριάσιο

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΓΑΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

O ΒΑΣΙΟΥ ΑΛΤΙΝ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΦΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΓΚΕΤΑ ΜΠΛΕΡΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ
ΝΥΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΤON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
6944191900
6977232323
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο
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